
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 12ª REGIÃO – SANTA CATARINA  
2021 - Assistente de Informática Jr 
 

Planejamento e Execução IESES                                                    Página 1 de 4 

2021 – TIPO 1

Hugo Chávez e as chaves do céu 
Aldo Bizzocchi 

 
A doença e agora a morte de Hugo Chávez 

trouxeram de volta à pauta termos como "chavismo" e 
"chavista". O que coloca a questão: o sobrenome do político 
venezuelano tem alguma coisa a ver com chave? Afinal, 
também temos em português o sobrenome Chaves, que é 
exatamente o plural de chave. Mas tudo não passa de mera 
coincidência. Na verdade, tanto o português Chaves quanto 
o espanhol Chávez derivam de Chavo, antigo nome próprio 
usado na Península Ibérica durante a Idade Média. Segundo 
alguns estudiosos, Chavo provém do latim "Flavius", e, 
como as terminações -es e -ez indicam filiação, Chávez 
significaria "filho de Flávio". Para outros, porém, Chavo seria 
nome pré-romano, corrente na Ibéria antes da introdução do 
latim - portanto antes da aparição do nome "Flavius". Como 
quer que seja, Chávez não tem nada a ver com chave, assim 
como Dias não tem qualquer relação com dia. A evolução 
fonética caprichosa às vezes nos prega peças. 

No entanto, as palavras "chavismo" e "chavista" 
parecem derivar de chave e não de Chávez (senão, 
teríamos "chavezismo" e "chavezista"). É que há uma 
tendência usual em nossa língua (e também no espanhol) 
de ignorar a terminação de certas palavras, especialmente 
quando parecem desinências de plural, ao formar 
derivados. Desse modo, Santos dá santista, Corinthians dá 
corintiano, Carlos dá carlismo, e assim por diante. A eufonia 
também desempenha aqui o seu papel: santista, corintiano 
e carlismo soam bem melhor do que santosista, 
corintiansano e carlosismo. 

Entretanto, a coincidência fortuita entre o 
sobrenome do falecido caudilho e o substantivo plural 
"chaves" ensejou algumas tiradas de mau gosto, como a 
que ouvi ontem no rádio, na qual o comentarista dizia que 
agora Chávez receberá de São Pedro as chaves do Céu. 

 

Disponível em http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/hugo-chavez-e-
as-chaves-do-ceu-279001-1.asp Acesso em 07 de março de 2013 

 
1. Após a leitura do texto, é possível inferir que: 

I. Antes da morte do político, os termos como 
“chavismo”e “chavista” já se evidenciaram. 

II. Não é comum que as pessoas confundam a origem 
das palavras. 

III. Há alguns aspectos em que as línguas portuguesa e 
espanhola se assemelham. 

IV. Cuidados quanto à pronúncia das palavras podem 
determinar a forma como elas são escritas. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
 
2. “(...) a coincidência fortuita entre o sobrenome do 

falecido caudilho e o substantivo plural (...)”. De acordo 
com o sentido que têm no texto, o significado das 
palavras destacadas nesse trecho está correto, 
respectivamente, na alternativa: 
a) Ocorrida por engano; campeiro. 
b) Eventual; chefe político-militar. 
c) Prevista; ditador.  
d) Ocorrida por sorte; que vive no campo. 

 
 
 

3. Quanto aos recursos de expressividade empregados no 
texto, analise as proposições a seguir e assinale a 
INCORRETA: 
a) Em “parecem derivar de chave e não de Chávez 

(senão, teríamos ‘chavezismo’ e ‘chavezista’)”, os 
parênteses foram empregados para isolar uma 
explicação através de comparação. 

b) Em "chavismo" e "chavista", as aspas foram 
empregadas para destacar termos empregados 
popularmente. 

c) Em: “Segundo alguns estudiosos, Chavo provém do 
latim ‘Flavius’”, as aspas foram empregadas para 
destacar um termo escrito em outro idioma. 

d) A última palavra do texto, “Céu”, está escrita com letra 
inicial maiúscula, porque se refere ao nome próprio 
dado a este espaço. 

 
4. Assinale a alternativa em que o advérbio destacado 

expresse mais claramente uma opinião do autor do 
artigo: 
a) “Afinal, também temos em português o sobrenome 

Chaves, que é exatamente  o plural de chave”. 
b) “A evolução fonética caprichosa às vezes  nos prega 

peças.” 
c) “(...) santista, corintiano e carlismo soam bem  melhor 

do que santosista, corintiansano e carlosismo.” 
d) “É que há uma tendência usual de ignorar a 

terminação de certas palavras, especialmente  
quando parecem desinências de plural”.  

 
5. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome 

relativo esteja correta: 
a) O livro que eu gostei está na promoção. 
b) A casa, da qual o morador se mudou, precisa de 

reforma. 
c) As justificativas que tentou convencer os adversários 

foram bem elaboradas. 
d) A cidade que ele fala é a mesma em que nasci. 

 
6. Assinale a alternativa correta. Em: “Chamava-se Hugo 

Chávez, o presidente venezuelano”, o uso da ênclise se 
justifica: 
a) Porque o substantivo próprio atrai o pronome. 
b) Porque o verbo está conjugado no infinito flexionado. 
c) Porque a oração é iniciada por verbo. 
d) Porque não há palavra atrativa antes do verbo. 

 
7. Assinale a alternativa em que a correlação entre os 

tempos e modos verbais esteja correta: 
a) Fosse qual fosse a dificuldade, os professores 

ajudariam os alunos a resolvê-la. 
b) Os alunos virem a garantir o acesso ao conhecimento 

teria relação com o valor que seus pais darão a isso 
tudo. 

c) Se buscassem as respostas que se ocultarão, os 
pesquisadores irão se deparar com realidades 
surpreendentes. 

d) Seria esperado que a escola não desse apenas 
conhecimento, mas também que promova autonomia 
a seus alunos. 

 
8. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

acentuadas por obedecerem à mesma regra: 
a) Provém; vôlei; tórax. 
b) Após, nós, dó. 
c) Aérea; discórdia; ódio. 
d) Ingênua; enciclopédia; ódio. 
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9. No editor de textos Microsoft Word, para imprimir um 
documento utilizando teclas de atalho, deve-se 
pressionar, simultaneamente, as teclas: 
a) CTRL + I 
b) CTRL + S 
c) CTRL + B 
d) CTRL + P 
 

10. Na planilha eletrônica Microsoft Excel 2007, considere as 
células A1=2, A2=4, A3=6, A4=8.  Que valor será 
mostrado na célula A5 se estiver contido a fórmula 
=MEDIA(A1:A4)? 
a) 20 
b) 5 
c) 18 
d) 8 

 
11. Estes aplicativos ou equipamentos funcionam como uma 

primeira barreira de proteção, monitorando a sua 
conexão na internet e barrando conexões suspeitas. Seu 
uso não garante que um computador não será infectado 
por vírus ou sofram outros ataques vindos da internet. A 
descrição anterior esta relacionado com: 
a) Firewall 
b) Spyware 
c) Cache 
d) Proxy 

 
12. O software que é definido quando os códigos e 

comandos que foram desenvolvidos podem ou não ser 
disponibilizados para um usuário, ficando a critério do 
seu autor é conhecido como: 
a) Software Aplicativo 
b) Sistema Operacional 
c) Software Livre  
d) Software Freeware 

 
13. Este tipo de protocolo permite acessar páginas com 

transferência de dados por intermédio de uma conexão 
criptografada e que se verifique a autenticidade do 
servidor e do cliente por meio de certificados digitais. 
a) RFC 
b) HTTP 
c) HTTPS 
d) HTML 

 
14. Este sistema de arquivos tem grande desenvoltura e 

excelente desempenho e é adotado pelos sistemas 
operacionais da Microsoft, como Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 e Windows Server 2008. Possui várias 
características, em caso de falhas, por exemplo, quando 
o computador tem um desligamento repentino, ele tem a 
capacidade de reverter os dados para a condição 
anterior ao problema. Também possui a característica de 
suportar uma replicação de dados, como acontece nos 
sistemas RAID, por exemplo. 
a) FAT 
b) FAT32 
c) NTFS 
d) exFAT 

 
15. Assinale a única alternativa, em que na transmissão, os 

bits que o dispositivo transmissor é capaz de manipular 
são transferidos de forma simultânea ao receptor: 
a) Transmissão em série síncrona 
b) Transmissão paralela 
c) Transmissão em série assíncrona 
d) Transmissão serial 

 
 
 
 

16. Na Internet, um texto em formato digital, ao qual 
agregam-se outros conjuntos de informação na forma de 
documentos, textos, palavras, vídeos, imagens ou sons 
por meio de links, é denominado:  
a) Wireless 
b) Videoconferência 
c) Hipertexto 
d) Modem 

 
17. Constituem competências do Assistente Social, 

EXCETO: 
a) Encaminhar providências, e prestar orientação social 

a indivíduos, grupos e à população. 
b) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários 

para fins de benefícios e serviços sociais junto a 
órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades. 

c) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares. 

d) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e de todos os 
Cursos da área das ciências sociais, de graduação e 
pós-graduação. 

 
18. Assinale a alternativa correta, se igualdade de 

condições, como critério de desempate, será 
assegurada preferência, aos bens: 
a) Produzidos por empresas brasileiras. 
b) Produzidos por empresas que invistam em pesquisa 

e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
c) Produzidos no País. 
d) Produzidos por empresas de capital nacional. 

 
19. Com relação ao exercício da profissão de Assistente 

Social, é correto afirmar: 
a) Os agentes sociais, qualquer que seja sua 

denominação com funções nos vários órgãos 
públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu 
parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 
1953, independente de registro nos conselhos 
regionais . 

b) O exercício da profissão de Assistente Social requer 
prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham 
jurisdição sobre a área de atuação do interessado. 

c) Os possuidores de diploma em curso de graduação 
em Serviço Social, oficialmente reconhecido, 
expedido por estabelecimento de ensino superior 
existente no País, independente de registro nos 
conselhos regionais. 

d) Os possuidores de diploma de curso superior em 
Serviço Social, em nível de graduação ou 
equivalente, expedido por estabelecimento de ensino 
sediado em países estrangeiros, conveniado ou não 
com o governo brasileiro, independente de registro 
em órgão competente no Brasil. 

 
20. Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade: 
I. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel 

ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 
gratificação ou presente de quem tenha interesse, 
direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público. 

II. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a 
prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, 
de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 
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III. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

IV. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade. 

 

É correto afirmar que: 
 

a) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.  
b) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
c) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
21. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I. A autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento. 

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. 

III. Dos autos do procedimento constarão a justificativa 
das definições referidas no inciso I deste artigo e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiados, bem como o orçamento, 
elaborado pelo órgão ou entidade promotora 
da     licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. 

IV. A autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento 
das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor. 

 

É correto afirmar que: 
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
22. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) será 

mantido, EXCETO por: 
a) Por doações e legados. 
b) Por outras rendas. 
c) Por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados 

pelos CRESS. 
d) Por imposto pago pelos seus associados. 

 
23. Considerando os termos da Lei 8.666/93, assinale a 

alternativa que identifica corretamente, toda construção, 
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta: 
a) Obra. 
b) Alienação. 
c) Execução. 
d) Serviço. 

 
24. Considerando os termos da Lei 8.666/93, assinale a 

alternativa que identifica corretamente, a execução que 
é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos 
próprios meios: 
a) Execução indireta. 
b) Execução por preço único. 
c) Execução direta. 
d) Execução global. 

25. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um 
dos princípios que obedecerá aa administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
a) Prosperidade. 
b) Moralidade. 
c) Efetividade. 
d) Pessoalidade. 

 
26. Assinale a alternativa correta. O poder caracterizado 

pela a atividade da Administração Pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, é 
chamado de: 
a) Poder de ação. 
b) Poder de polícia. 
c) Poder de veto. 
d) Poder de controle. 

 
27. Assinale a alternativa que identifica corretamente o 

princípio baseado na frase: ” ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei”.   
a) Legalidade. 
b) Publicidade. 
c) Moralidade. 
d) Legitimidade. 

 
28. Assinale a alternativa que identifica corretamente o 

princípio que orienta a atividade administrativa no 
sentido de conseguir os melhores resultados com os 
meios escassos de que se dispõe e a menor custo:  
a) Legalidade. 
b) Publicidade. 
c) Moralidade. 
d) Eficiência. 

 
29. Assinale a alternativa correta. Pessoas jurídicas de 

direito privado criadas por autorização legislativa 
específica, com capital exclusivamente público, para 
realizar atividades econômicas ou serviços públicos de 
interesse da Administração instituidora nos moldes da 
iniciativa particular, podendo revestir de qualquer forma 
admitida em direito, são chamadas de:  
a) Empresas Públicas. 
b) Sociedade de economia mista. 
c) Fundações Privadas. 
d) Autarquias. 

 
30. São consideradas peculiaridades das fundações 

públicas: 
I. A criação por dotação patrimonial. 
II. O desempenho de atividade atribuída ao Estado no 

âmbito social. 
III. Sujeitam ao controle ou tutela por parte da 

Administração Direta. 
IV. Possuem personalidade jurídica de direito público, 

em regra. 
 

É correto afirmar que: 
 

a) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.  
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31. Assinale a alternativa correta. As sociedades com a 
participação do Poder Público e de particulares no seu 
capital, criadas para a realização de atividade econômica 
de interesse público, são chamadas de:  
a) Fundações Privadas. 
b) Sociedade de economia mista. 
c) Empresas Públicas. 
d) Autarquias. 

 
32. São exemplos de Autarquias de Controle, EXCETO:  

a) ANP (Agência Nacional de Petróleo). 
b) ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 
c) ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 
d) IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis). 
 
33. Com relação aos Cookies utilizados pelos navegadores 

Web, assinale a única alternativa INCORRETA: 
a) Os cookies são pequenos arquivos que os sites 

colocam no disco rígido do computador quando se 
visita pela primeira vez. 

b) Os cookies nos dizem quantas vezes se visita 
páginas, o que ajuda a descobrir quais informações 
são de interesse. 

c) Os cookies são arquivos temporários como páginas, 
imagens, vídeos e outras mídias baixados pelo 
usuário em sua navegação. 

d) Os cookies permitem guardar preferências e nomes 
de usuário, registrar produtos e serviços e ainda 
personalizar páginas. 
 

34. Com relação ao recurso de segurança “assinatura 
digital” é INCORRETO afirmar: 
a) Para conseguir uma assinatura digital, qualquer 

pessoa ou empresa deve ir até uma entidade 
autorizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI) - chamadas de Autoridades 
Certificadoras (AC) — e requisitar uma chave privada. 

b) A assinatura digital permite comprovar  que a 
mensagem ou arquivo  não foi alterado e que foi 
assinado pela entidade ou pessoa que possui a chave 
criptográfica (chave privada) utilizada na assinatura. 

c) A assinatura digital é um recurso de segurança que 
tem como objetivo identificar um usuário por meio de 
uma senha, associada a um token. 

d) A assinatura digital é uma tecnologia  que permite dar 
garantia de integridade e autenticidade a arquivos 
eletrônicos. É um conjunto de operações 
criptográficas  aplicadas a um determinado arquivo. 

 
35. O conjunto de recursos de hardware e software que 

permite a um nó comunicar-se com um computador em 
outra rede não similar, sendo que uma das principais 
tarefas deste dispositivo é a conversão de protocolos é 
denominado de: 
a) Gateway 
b) Roteador 
c) Bridge 
d) Wireless 
 

36. Com respeito ao Sistema Operacional Microsoft 
Windows, analise as assertivas a seguir: 
I. Na instalação do Windows 7, uma pasta denominada 

“Windows” é criada automaticamente, sendo que 
nessa pasta poderão ser armazenados, os arquivos 
do sistema e os outros programas produzidos pela 
Microsoft. 

II. Existe uma pasta de sistema denominada “arquivos 
de programas” na qual estão contidos os arquivos 
necessários para o funcionamento de alguns 
programas instalados pelo usuário. Apagar ou mover 

esses arquivos pode prejudicar o funcionamento 
desses programas instalados. 

III. No Sistema Operacional Windows 7 há dois grandes 
grupos de usuário: um grupo de usuários padrão, com 
acesso restrito aos arquivos e funcionalidades e um 
outro grupo, composto pelos administradores, que 
tem acesso privilegiado. 

IV. Ao selecionar "Mostrar o relógio" nas propriedades da 
"Barra de tarefas" do Sistema Operacional Windows 
XP, a hora do computador será exibida 
especificamente na área de notificação. 

 

A sequência CORRETA é:  
 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
37. Os pendrives, MP3 players, cartões de memória, 

memórias de câmeras digitais e de smartphones, em 
geral, utilizam para armazenar dados uma memória do 
tipo: 
a) cache 
b) ROM 
c) flash 
d) SRAM 

 
38. Considerando a fórmula=(A1+B1+C1+D1+E1)/5 contida 

na célula F1 de uma planilha Microsoft Excel, para 
manter o mesmo resultado final a fórmula poderá ser 
substituída pela função: 
a) =MEDIA(A1+B1+C1+D1+E1) 
b) =MEDIA(A1;E1) 
c) =SOMA(A1;E1)/5 
d) =MEDIA(A1:E1) 

 
39. Com relação a segurança de informação, analise as 

assertivas apresentadas a seguir: 
I. A autenticidade  visa estabelecer a validade da 

transmissão, da mensagem e do seu remetente. O 
objetivo é que o destinatário possa comprovar a 
origem e autoria de um determinado documento. 

II. A integridade  visa garantir que o autor não negue 
ter criado e assinado o documento. 

III. O não repudio  visa assegurar que um documento 
não teve seu conteúdo alterado após ter sido 
assinado. Para isso, o sistema é capaz de detectar 
alterações não autorizadas no conteúdo. 

IV. A irretroatividade  visa garantir que o sistema não 
permita a geração de documentos de forma 
retroativa no tempo. 
 

A sequência CORRETA é:  
 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
40. No site de pesquisa Google é possível definir a 

quantidade de sites listados em cada página por meio da 
seguinte opção: 
a) Configurações da pesquisa 
b) Histórico 
c) Resultados das pesquisas 
d) Ferramentas 
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